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Η 4η Εταιρική συνάντηση στο Calarasi 
Δεδομένου ότι προσεγγίζουμε σταδιακά τα τελικά στάδια του 

έργου RESET, η τέταρτη μας συνάντηση ήταν γεμάτη με 

σκληρή δουλειά για να ξεκαθαρίσουμε όλα τα υπολειπόμενα 

καθήκοντα του έργου και να σχεδιάσουμε τις επικείμενες 

δραστηριότητες διάδοσης, πιλοτικής εφαρμογής και 

κατάρτισης.  

   

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Μαΐου στο 

Calarasi της Ρουμανίας και φιλοξενήθηκε από τον 

Ρουμάνο εταίρο του έργου - AESD. 

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης  
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη ανασκόπηση των 

αποτελεσμάτων του έργου και των πιο πρόσφατων 

δραστηριοτήτων. Οι εταίροι συζήτησαν μεταξύ άλλων τις 

τελικές εκδόσεις του IO1 - Πρόγραμμα Σπουδών για τους 

Κοινωνικούς Ερευνητές, IO2 - Εργαλείο Ψηφιακών 

Ικανοτήτων και IO3 - Κατάρτιση & Εγχειρίδιο. Δόθηκε 

μεγάλη προσοχή για να συζητηθούν οι πιλοτικές δοκιμές 

των ολοκληρωμένων παραδοτέων σε όλες τις χώρες της 

εταιρικής σχέσης. 

Στη συνέχεια, οι εταίροι συζήτησαν και προγραμμάτισαν τα 

εναπομείναντα καθήκοντα για την ολοκλήρωση του IO4 - 

Πλαίσιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Σχεδιασμού. Οι 

εταίροι παρουσίασαν τις ενότητες που έχουν ολοκληρωθεί 

και συμφώνησαν για τη φάση πιλοτικής δοκιμής τους. Οι 

συνεργάτες παρουσίασαν επίσης την ηλεκτρονική 

εκπαιδευτική πλατφόρμα του RESET, συζήτησαν τη 

λειτουργικότητά της και το υλικό που πρέπει να ανέβει στην 

πλατφόρμα. 

Η διαδρομή… 
Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος που η κοινοπραξία 

του έργου RESET εργάζεται για την ανάπτυξη των 

παραδοτέων. Μέσα από τη σκληρή δουλειά μας 

κατορθώσαμε να παράγουμε μια ολόκληρη σειρά από 

ποικίλες πολύτιμες και καινοτόμες πηγές που είναι 

αφιερωμένες στην εξυπηρέτηση  εργαζομένων μεγαλύτερης 

ηλικίας και στις προσπάθειές τους να συνεχίσουν να 

δραστηριοποιούνται στον εργασιακό χώρο. 

Οι πηγές μας απευθύνονται και στους επαγγελματίες 

εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να υποστηρίξουμε την 

ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και ψηφιακών 

ικανοτήτων που χρειάζονται πάρα πολύ οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία εργαζόμενοι στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. 

 

Οδεύουμε προς το τέλος  

Καθώς η διάρκεια του RESET είναι για δύο χρόνια, 

οδεύουμε σταδιακά στα τελικά στάδια του έργου. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι η ένταση της δουλειάς μας θα μειωθεί 

τώρα. Αντίθετα! Τώρα, θα επικεντρωθούμε πρωτίστως στην 

πιλοτική δοκιμή των πηγών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και 

στο να διασφαλιστεί ότι θα προσεγγίσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη. Για το λόγο αυτό, τους 

επόμενους μήνες σχεδιάσαμε διάφορες δράσεις 

διάδοσης που θα μας βοηθήσουν να προωθήσουμε το 

RESET στις χώρες-εταίρους του έργου. 

 



 

Η 5
η
 Διακρατική εταιρική συνάντηση και το τελικό 

συνέδριο στο Παρίσι  

Η τελευταία συνάντηση της κοινοπραξίας του RESET θα 

πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στη Γαλλία στις 8 

Οκτωβρίου 2019. Οι εταίροι θα συναντηθούν για να κάνουν 

ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια του έργου. Η συνάντηση θα είναι επίσης μια 

ευκαιρία για να σχεδιαστούν περαιτέρω δράσεις διάδοσης 

και αξιοποίησης των πηγών που δημιουργήθηκαν από το 

έργο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι εύκολα 

προσβάσιμες και μετά την ολοκλήρωση του έργου.  

Στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 

τελικό συνέδριο του έργου RESET το οποίο θα είναι μια 

ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προώθηση του έργου και 

θα απευθύνεται σε ακροατές που προέρχονται από την 

εκπαίδευση των ενηλίκων, τη διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 

οργανισμούς υποστήριξης ηλικιωμένων. 

Το Εργαστήριο Ανάπτυξης & Σχεδιασμού 

Επιχειρήσεων για εργαζόμενους μεγαλύτερης 

ηλικίας στη Λευκωσία 

Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας από τις χώρες των 

εταίρων που ενδιαφέρονται για το μοντέλο μετάβασης 

εργατικού δυναμικού που προτείνεται από το RESET θα 

έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα διάρκειας 5 ημερών που θα διεξαχθεί στη 

Λευκωσία στην Κύπρο στις 15-19 Ιουλίου 2019.  

 
 
Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη των ηλικιωμένων εξετάζοντας τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Τι έχει να προσφέρει το RESET;  

 Υποστήριξη κατάρτισης ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας για την ανάπτυξη 

βασικών ερευνητικών ικανοτήτων 

 Υποστήριξη ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων  

 Σκιαγράφηση πιθανών επιχειρηματικών 

μοντέλων που θα μπορούσαν να είναι 

κατάλληλα για εργαζομένους 

μεγαλύτερης ηλικίας 

 Κατάρτιση για εκπαιδευτές ενηλίκων 

 Μια ολόκληρη σειρά διαδραστικών 

πηγών μάθησης για χρήση στο διαδίκτυο 

και εκτός διαδικτύου Ακολουθήστε μας! 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εταίρο 

της χώρας σας.   

 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://resetproject.eu/ και ακολουθήστε μας στο 

Facebook: https://www.facebook.com/resetproject.eu/ 

https://resetproject.eu/

